
Mentorkiválasztás módszertana 

 

A Kutatói Utánpótlás Program 3-tól (továbbiakban: Program 3) kezdődően stratégiai 

fontosságúvá vált a programban résztvevő mentorok kiválasztása. Ahogy azt a korábbi 

tapasztalatok is visszaigazolták, a program sikerességéhez elengedhetetlen a fiatalok 

életsajátosságaiból fakadó kihívásokat kezelni tudó, kutatói feladatokban jártas 

mentorok szerepe. 

 

Mentorok kiválasztásának folyamata: 

A Program 3 mentorainak kiválasztása egy 4 lépcsős eljárás során kerül kiválasztásra. 

1. Jelentkezés 

A Program 3-ba önkéntesen, a megadott határidőig beérkezett, minden kötelező 

információt tartalmazó jelentkezések kerülnek regisztrálásra. 

2. Szűrő feltétel 

A Program 3 keretében regisztrált jelentkezők a jelentkezéssel automatikusan 

részvételi szándékukat jelezték egy, a mentorok számára kialakított tréningre. A 

tréningen való aktív részvétel a kiválasztási folyamatba való bemeneti 

követelményként került meghatározásra. Kizárólag azon jelentkezők kerülnek 

felterjesztésre a vezetőség részére, akik ezen szűrőfeltételnek eleget tesznek. 

3. Mentorjelöltek értékelésének meghatározása 

A Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) Mezőgazdasági Főosztályának 

főosztályvezetőjének illetve a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

(továbbiakban: NAIK) főigazgatójának (továbbiakban: vezetőség) egy Bíráló 

Bizottság (2 fő NAIK, 1 fő FM delegált és 2 fő szervezetfejlesztő +1 fő elnök, 

pontozási jog nélkül) tesz javaslatot a programba jelentkező mentorok sorrendjéről. 

A bizottsági tagok egyénenként, egy súlyozott pontszámítási rendszer alapján 

fejezhetik ki álláspontjukat. A mentorjelöltek tekintetében pontozásban az adott 

területek szakértői, képviselői a különböző értékelési csoportok szerint (énkép, 

mentori alapkészségek, stratégiai szerep a szakember-utánpótlásban) határozhatják 

meg pontszámaikat. Minden bizottsági tag, összesen maximum 20 pontot adhat 

mentorjelöltenként a számára megjelölt értékelési szempont keretében. 

Ennek megfelelően: 

A., Énkép (bizottsági tagonként maximum 20 pont, azaz mindösszesen 40 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori jelentkezések szöveges válaszai 

Pontozó: 1 fő FM delegált; 1 fő NAIK delegált 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 5 pont 



B., Mentori alapkészségek (szervezetfejlesztőnként maximum: 20 pont, azaz 

mindösszesen maximum 40 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori tréning 

Pontozó: 2 fő szervezetfejlesztő 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 20 pont 

C., Stratégiai szerep a szakember-utánpótlásban (összesen maximum: 20 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori jelentkezések szöveges válaszai, 

vezetői információk 

Pontozó: 1 fő NAIK delegált 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 10 pont 

Ezt követően a bizottsági tagok pontszámainak összesítéséből kerül meghatározásra a 

mentorjelöltek sorrendje. Mentornak az javasolható, aki az 5x20=100 pontból legalább 

70 pontot elér. 

 

4. A Program 3-ban résztvevő mentorok kiválasztása 

A Bíráló Bizottság által megfelelőnek talált mentorjelöltek mentori tevékenységét a 

NAIK főigazgatójához kerül felterjesztésre, majd engedélyét követően az FM 

Mezőgazdasági Főosztályának főosztályvezetője jóváhagyását követően realizálódnak 

a programhoz csatlakozó mentorok.  

 

*** 

 

A mentorjelölteknek, kiértesítésüket követően a Program 3. szabályzatának 1. 

számú mellékletét (Mentorok engedélyezése c. formanyomtatványt) 10 

munkanapon belül szükséges kitölteniük, valamint intézetvezetőjük egyetértése 

esetén, azt szkennelt formában eljuttatni a fiatalkutato@naik.hu és a 

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címekre. 

  

mailto:fiatalkutato@naik.hu
melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu%20


Értékelőlap minta: 

 

Mentorjelölt neve:   

Intézet:   

  

A. Énkép Pontszám (1-5pont/téma) 

Jó mentor meghatározása   

Mentori célok megfogalmazása   

Vállalt mentori feladatok   

Kutatói terheltség szintje   

Összesen: 

 

  
B. Mentori alapkészségek Pontszám (1-20 pont/téma) 

Mentori alapkészségek   

Összesen: 

 

  
C. Stratégiai szerep Pontszám (1-10 pont/téma) 

Szakember hiány   

Témajavaslat aktualitása   

Összesen:   

 


